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بررسي چگالي نوترون در حالت زيربحراني با چشمهی تپي نوترون
1

* مسعود صیدی،2 سهراب بهنیا،1رسول خدابخش

 ارومیه ـ ايران،165-57153 : صندوق پستي، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه فیزيک.1
 ارومیه ـ ايران،414-16116 : صندوق پستي، دانشگاه صنعتي ارومیه، گروه فیزيک.2

 لذا نمیتوان از چشمهی نوترون خارجی صرر نظرر کرردد در ایر مقالره، رآکتور در حالت زیربحرانی است، در طول راهاندازی خنک:چکیده
235

U تحرت فشرار برا سروخت

یک حل تحلیلی در حضور چشمهی نوترون تپی با یک گروه نوترون تأخیری در طول راهانردازی یرک رآکترور آ

ارایه شده استد حل تحلیلی براساس بسط چگالی نوترون در توانهایی از زمان تولید نوترونهای آنری اسرتد معادلرههرای سرینتیک نقطرهای برا ایر
 ولری بررای،روش برای واکنشپذیریهای ثابت و خطری قابرل حرل اسرت و بره نترایب برترری در مقایسره برا کارهرای تحلیلری دیگرران مریانجامنرد
 کارآمد نیستد بنابرای پاسخ چگالی نوترون به واکنشپذیری سینوسی به کمک بررسی نقاط ثابت و روش نمای لیاپرانو،واکنشپذیری سینوسی
تحلیل شده استد

 چگالي نوترون، نمای لیاپانوف، زمان تولید نوترونهای آني، چشمهی نوترون تپي:کلیدواژهها

Neutron density study in sub-critical state with pulsed neutron source
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Abstract: During the cold start-up, the reactor is in sub-critical state. Therefore, the external neutron
source cannot be neglected. In this research paper, the analytical solution of neutron point kinetics
equations with a group of delayed neutrons in the presence of the pulsed neutron source in a pressurizedwater reactor with 235U as a fuel is presented. The analytical solution is based on the expansion of the
neutron density in powers of the prompt neutrons generation time. The point kinetics equations with this
method are solvable for step and ramp reactivity and lead to better results compared with other analytical
works, but are not solvable for sinusoidal reactivity. So, the neutron density response to sinusoidal
reactivity is analyzed by using the fixed point and Lyapunov exponents method.

Keywords: Pulsed neutron source, Prompt neutrons generation time, Lyapunov exponent, Neutron
density
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بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمهی د د د

حاکم با روش مذکور قابل حل هستند و نترایب حاصرل در مرورد

 .1مقدمه
معادلههای سینتیک نقطهای نوترون ( )NPKمرمتری معادلهها

واکنشپذیری خطی ،دقیاتر از روش پالما و همکاران است ،امرا

در دینامیک رآکتور هستند ،آنها را میتوان از معادلهی پخش یا

با ای روش و بدون استفاده از تقری های مرسوم مانند پرش آنی

()1

معادل رهی ترابرررد نرروترون اسررتخرا کرررد ][2 ،1د از طریررا ای ر

و لیره نمیتوان مسأله را حل کرد ،چرا که با انتگرالهایی مواجره

()2

میشویم که فعالً ،تنرا با روشهرای عرددی و تقریتری قابرل حرل

مشخص در طول زمان میسر استد چگالی شار نروترون و للظرت

هستندد بر ای اسراس در ایر مرورد سرعی شرده اسرت یرک حرل

نیاهستههای نوترونهای تأخیری مرمتری پارامترهرا در مطالعرهی

عررددی بررا اسررتفاده از روش  ODE45ارایرره شررود کرره دقررت

ایمنرری و رفتارگررذار رآکتررور هسررتهای هسررتند ][3د در واقررا ایر

محاستههای مربوط به آن بسیار باال و با روشهرای عرددی دیگرر

پارامترهررا ،خروجرریهررای معادلرههررای سررینتیک نقطررهای نرروترون

مانند  GAEM ،TSMو  Padeهمخوانی زیادی دارد ،به عرالوه

هستندد روشهای عددی بسیاری برای حل ایر معادلرههرا وجرود

با اسرتفاده از روش مراتریژ کاکروبی رفترار چگرالی نروترون در

دارد که از بی آنها میتوان به روش سرری تروانی (،[4] )PWS

نزدیکی نقاط ثابت بررسی شده و برای درک برتر تأثیر تغییرهای

روش سری تیلور ( ،[5] )TSMروش تحلیل وارون ([6] )AIM

پارامترهای کنترلی بر روی رفتار چگرالی نروترون از روش نمرای

و روش تحلیل نمایی تعمیم یافتره ( [7] )GAEMاشراره کرردد از

لیاپانو

و نتیجرهگیرری

بی روشهای تحلیلی مطالعهی سرینتیک زیربحرانری بره کارهرای

روی موارد فوق پرداخته شده استد

معادل رههررا تعیرری رفتررار شررار نرروترون بررا یررک واکررنشپررذیری

برره گرفته شده استد در پایان به بحر

سازیاشیال ] ،[8زانگ و همکراران ] ،[9پالمرا و همکراران ] [10و
لی و همکاران ] [11میتوان اشاره کردد لی و همکاران با در نظرر

 .2مدلسازی و حل تحلیلي
در طول راهاندازی خنک ،رآکتور در حالت زیربحرانی استد در

یک جوا تحلیلی به دست آورندد زانگ و همکراران ] [9یرک

ای مورد میانگی دمای قل

رآکتور بره حردی پرایی اسرت کره

جرروا تحلیلرری برررای معادلررههررای سررینتیک نقطررهای نرروترون بررا

میتوان به راحتی از اثرهای دمای بازخور صر نظر کردد مطرابا

پررش آنری( )PJ( )3ارایره

ای نظر ،فرمولبندی ریاضی بر متنای معادلههای سینتیک نقطهای

گرفت جملهی چشمه و واکرنشپرذیری پلرهای ورودی توانسرتند

واکنشپذیری خطی ورودی و تقریر

کردندد پالما و همکاران ] [10بدون استفاده از تقری

نوترون به صورت زیر است ][10 ،9

پررش آنری

جوا هایی را به شکل تاباهای گامای نراقص اسرتخرا کردنردد
سازیاشرریال ] [8برردون اسررتفاده از تقری ر

منتررا ثابررت برره شررکل

تاباهای گامای ناقص یک حل تحلیلری را بررای واکرنشپرذیری

()1

خطی ارایه دادد روش تحلیلی اختاللی نیز در مورد معادلههای یرک

dn(t ) (t )  

) n(t )  c(t )  q(t
dt
l
dc(t ) 
)  n(t )  c(t
dt
l

گروهرری بررا در نظررر گرررفت اثرهررای بررازخور( )4دمررایی روش
که در آن n(t) ،چگالی نوترون c(t) ،چگالی متوسط نیاهستههای

کارآمدی است ] ،[13 ،12ایر روش در ایر مقالره مرورد بحر
قرار گرفته استد التته ای روش برای هر نوع واکنشپذیری قابرل

نرروترونهررای تررأخیری ρ ،واکررنشپررذیری λ ،ثابررت واپاشرری

استفاده نیست ،در ای موارد میتوان از روشهای عددی مرذکور

متوسط نیاهستههای نوترونهای ترأخیری l ،متوسرط زمران تولیرد
نوترونهای آنی β ،کسر کل نوترونهای ترأخیری و ) q(tشردت

و یا تحلیل پایداری ماننرد روش مراتریژ کاکروبی بررای تحلیرل
نقررراط ثابرررت ] ،[14روش نمرررای لیاپرررانو

چشررمهی نرروترون خررارجی اسررتد بررا حررذ

] [16 ،15و روش

انشعا ( [18 ،17] )5برره گرفتد

وابسررتگی للظررت

نیاهستههای نوترون تأخیری ،سیستم معادلههای دیفرانسیل حراکم
که رفتار تقریتی چگالی نوترون برای تغییر در واکنشپذیری را با

در ای مطالعه تالش شده ضم ارایهی مدل ،به کمک روش

معادلهی  1توصیف میکند ،ای است

اختاللی بسط چگالی نوترون در توانهایی از زمان تولید نوترونهای

آنرری یررک حررل تحلیلرری برررای یررک رآکتررور  [11 ،9] PWRب را

) d2n ( t
dn(t ) 
d 
dq 

)l 2  (    l
(    n(t )   q  l )2
dt
dn 
dt 
dt 


واکنشپذیریهای ثابت ،خطی و سینوسی و با چشمهی تپی ارایه
شودد در مورد واکرنشپرذیریهرای ثابرت و خطری ،معادلرههرای
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در ای مطالعه ،منظور از چشمهی تپی یک چشمهی خرارجی

11

نوترون است که در مدت کوتاهی مقدار ثابتی نوترون را به داخل

9

رآکتور میفرستد و سپژ شدت آن به صفر میرسید و چند

8

لحظ رهی دیگررر تپرری بررا همرران شرردت و در همرران بررازهی زمررانی

7

میفرستد و مجدداً صفر میشودد ای فرایند طی یک بازهی زمانی

6

صورت میگیرد که میتروان آن را برا یرک ترابا مرو مسرتطیلی

5

نشان دادد بنابرای معادلهی آن در یرک دورهی تنراو ( Tثانیره)

4
3

(مدت زمانی است که مو به حالت اول خرودش برر مریگرردد)

2

ای است
()3

1

q   t 
q( t )   
, , T  R 
  t T
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زمان (ثانیه)
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10

◦

◦

شکل  .1تغییرات شدت چشمهی نوترون با زماند

شکل  ،1رسرمی از ) q(tبره صرورت ترابعی از زمران بره ازای

( T=50s ،q◦=108 )neutron cm-3 s-1و  ε=5sاستد

حل تحلیلی در ای مطالعره برر متنرای بسرط معادلرهی  5بروده
استد بنابرای با جاگذاری معادلهی  5در معادلهی  4و سادهسازی

معادلهی  3نمایش ریاضی یک تپ خیلی کوتاه نروترونهرای

معادلههای حاکم داریم

تزریا شده به درون رآکتور به وسیلهی یک مولد تپی نوترون در
مدت زمان  εثانیه استد بدی ترتی  ،معادلهی سرینتیک نقطرهای
رآکتور با چشمهی تپی نوترون و بدون اعمال تقری


dn1 
d 
l : (  ) dt     dt n1  




2
l1 : d n1   dn1  (  ) dn 2     d n     dq 
2
2

dt
dt 
dt 
dt 

 dt

پررش آنری

برای یک گروه نیاهستهی نوترون تأخیری ای است
q   t 
) d2n ( t
dn ( t ) 
d 
) (    l
    n ( t )  l 
, , T  R 
dt 2
dn
dt 

  t T

()6

l

()4

پیشتر ،نررال ] [12برا در نظرر گررفت دو جملرهی اول بسرط
معادلهی  4به ازای واکنشپذیریهای ثابت ،خطی و سینوسی

معادلهی  ،5چگالی نوترون را با به حسرا آوردن اثرهرای دمرای

یک معادلهی دیفرانسریل خطری مرتترهی دوم اسرت کره بره ازای

بازخور به طور تحلیلی محاسته کردد در سرال  2012همری مسرأله

واکنشپذیریهای خطی و ثابرت بره صرورت تحلیلری قابرل حرل

توسط سعیدینژاد و همیه ] [13به طور دقیاتری بررسی شرد ،در

است ،ولی به ازای واکنشپذیری سینوسی به صورت تحلیلی قابل

مدل آنها عالوه بر بسط چگالی نوترون ،از بسط واکنشپرذیری

حل نیستد بنابرای بایرد بره کمرک روشهرای کمری عرددی یرا

بازخور دمایی در توانهایی از زمان تولید نوترونهای آنی و با در

روشهای کیفی تحلیل پایداری ،مسأله بررسی شودد برا توجره بره

نظر گرفت دو جملهی اول هر بسط برره گرفته شردد در مطالعرهی

ای ر کرره چگررالی نرروترون برره تغییرهررای جزی ری در زمرران تولیررد

حاضررر از ایر روش برررای بررسرری چگررالی نرروترونی در حضررور

نوترونهای آنی بسیار حساس است (ولی در مقابرل بره تغییرهرای
ثابت واپاشی زیاد حساس نیست) ،میتوان زمان تولیرد نروترونهرای

واکنشپذیریهای ثابت ،خطی و سینوسی استفاده شده استد

آنی را به عنوان یرک عامرل اختاللری مرد نظرر قررار دادد برر ایر

 1.2واکنشپذيری ثابت

اساس ،چگالی نوترون را در تروانهرایی از ایر پرارامتر کوچرک

معادلههای سینتیک نقطرهای نروترون در حضرور چشرمهی تپری و

بسط داده و از جملههرای مرتترههرای براالتر (دوم بره براال ()O(l2

واکنشپذیری ثابت ،بدون اعمال هیچگونره تقریتری ،دارای حرل

صر نظر میکنیمد لذا ای بسط چنی نوشته میشود

تحلیلی دقیاانردد معادلرهی  ،6شرکل کلری معادلرههرای سرینتیک

n

()5

) n ( t )   l m n m1 ( t

نقطهای نوترون با تقری

m
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اعمال شرده اسرتد بنرابرای معادلرهی 6

شدت چشمهی تپي نوترونq(t) ،

قل

10

بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمهی د د د

تحت اثرر واکرنشپرذیری الحراقی ثابرت ◦ ρ=ρدر برازهی زمرانی

dn1

l : (  rt  ) dt    rt  r n1  

2
l1 : d n1   dn1  (    rt ) dn 2    rt  r n  q


2

 dt 2
dt
dt

 ◦ > t > εچنی است
dn

l : (   ) 1    n 1  

dt


2
l1 : d n 1   dn 1  (   ) dn 2   n  q


2


dt
dt
dt 2

()7

()11
برره کمررک روش ضررری

انتگرررالگیررری و شرررایط اولیررهی

◦ n1)t=◦(=nو ◦=(◦= n2)tدر بازهی زمرانی مرذکور جروا کلری
معادلهی  11ای است

به راحتی میتروان بره کمرک شررایط اولیرهی ◦ n1)t=◦(=nو
◦=(◦= n2)tجوا تحلیلی معادلهی  7در برازهی زمرانی ◦ > t > ε

e   ( t k2 ) 
lq 
(  1,(t  k2 ))   (  1, k2 )
A
1 

(t  k2 ) 
) ( 


را به دست آورد

n(t) 

  1
e
1
1 
 Al (  1)  (  1)  1
 2 
   



2 
( t  k 2 )1 
r
 2  k 2 ( t  k 2 )   k 2 t  k 2 
)  ( t  k 2

   

q l
    n  l2 
n ( t )  exp 
t n    1  exp  
t   
t
3 
 
 (   ) 
 (   )   (  ) 

()12

()8
بعد از  εثانیه شدت چشمه به صفر میرسد؛ بنابرای  ،معادلهی

که در آن،

 7چنی میشود

  b
b
  
k2 
b
  k 1  k 2  1
k1 

dn 

l : (   ) 1    n 1  

dt


2
l1 : d n 1   dn 1  (   ) dn 2   n 


2

dt
dt
dt 2

()9

()13

n  (k2 )1
ek2

A

در بررازهی زمررانی  ،ε > t > Tمعادلررهی  9برره کمررک شرررط
پیوستگی )) (n1,2 (t  )  n1,2 (t  به آسانی حرل مریشرود؛
بنابرای داریم

در مرحلهی بعد ،شدت چشمه به صفر میرسدد در ای حالت
شکل کلی معادلههای حاکم چنی خواهد بود

   
      2 n l 
q l
  
n ( t )  exp 
t n    1  exp  
t
3 

 
 (   ) 
 (   )   (   ) 

dn

l : (  rt  ) 1    rt  r n1  


dt

2


d
n
d
n
dn
1
1
l :
  1  (    rt ) 2    rt  r n2

dt 2
dt
dt


به طور کلی معادلههای  8و  10جروا هرای تحلیلری معادلرههرای

()14

()10

تک گروهی در حضور واکنشپذیری ثابت و چشمهی تپیاندد

معادلرررهی  14مشرررابه معادلرررهی  11بررره کمرررک ضرررری
انتگرالگیری حل میشودد ثابت انتگرالگیری نیز به کمک شرط

 2.2واکنشپذيری خطي

واکنشپذیری خطی (تدریجی) اعمال شده به سیستم بره صرورت

پیوستگی )) (n1,2 (t  )  n1,2 (t  به دسرت مریآیرد ،بنرابرای

 ρ=ρ◦+rtبیرررران مرررریشررررود ] [10 ،9کرررره در آن  ،rآهنررررگ

داریم

واکنشپذیری تدریجی تزریا شده به سیستم استد ماننرد حالرت
قتلی در بازهی زمانی  ◦ > t > εمعادلههای حاکم عتارتاند از
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lq 
e   ( t k2 ) 
(  1,(  k 2 ))   (  1, k 2 )
A 
( t  k 2 ) 1 
r (  ) 


n ( t ) 

  1
e  ( t k2 )  Al (  1  (  1)  1
1
1 
 2
   



2
r
( t  k 2 ) 1 
 2  k 2 ( t  k 2 )   k 2 t  k 2 



()15

در ای جا با بررسی ریشههای معادلهی مشخصه در نقطرههرای
ثابت مطابا جدول  [14] 1میتوان نوع نقطهی ثابرت را مشرخص
کردد در معادلهی  1به کمک روش مذکور مریتروان  TrJو  را
محاسته کردد بنابرای داریم
2
  
     sin( t ),  

 l 

معادلههای  12و  15جروا هرای تحلیلری معادلرههرای سرینتیک

نقطررهای نرروترون بررا یررک گررروه نرروترون تررأخیری در حضررور

  sin( t )    l 
TrJ   
,
l



() 18

واکنشپذیری خطری و چشرمهی تپری مسرتطیلی در یرک دورهی
تناو هستندد به کمک شرط پیوستگی و روش مذکور مریتروان

کرره در آن τ ،برحسرر

تابا چگالی نوترون را در هر دورهی تناو دلخواه محاسته کررد

سینوسی استد

ثانیرره ،دورهی تنرراو واکررنشپررذیری

بره شرررط ایر کره چگررالی نرروترون در یرک مرحلرهی قتررل از آن
مشخص شده باشدد

 4.2روش نمای لیاپانوف

یکی از سودمندتری ابزارهرا بررای تحلیرل پایرداری سیسرتمهرای
خطرری و لیرخطرری روش نمررای لیاپررانو

 3.2واکنشپذيری سینوسي

اسررتد روش نمررای

پاسخ چگالی نوترون به واکنشپذیری سینوسی،ρ=ρ◦ sin(ωt) ،

لیاپانو

در حضور چشمهی تپی به کمک بسط چگالی نوترون در توانهایی

مقیاسی از میزان تناوبی برودن سیسرتم را ارایره مریکنرد ][19د بره

از زمان تولید نوترون به کمک معادلههای  6بررسی میشوند کره

طوریکه نمای لیاپانو

منفی به معنای نزدیک شردن مسریرها در

به کمک روشهای متداول به طور تحلیلی دقیا تا به امرروز حرل

فضای فاز به نقطهی ثابت است و نمای لیاپانو

نشده باقی ماندهاندد با استفاده از روشهای عددی و یا روشهرای

ای دارد که مسیرها در موقعیت نستی خودشران براقی مریماننرد و

تحلیل پایداری میتوان ایر مسرأله را بررسری و تحلیرل کرردد در

گذر زمان تأثیری بر آنهرا نردارد ،لرذا آنهرا روی یرک جرا

ای جا عالوه بر تحلیل نقاط ثابت ،از روش نماهای لیاپانو

برای

عالوه بر بیان کمی حساسریت سیسرتم بره شررایط اولیره،

پایرردار قرررار دارنرردد در نرایررت نمررای لیاپررانو

بررسی و تحلیل پایداری ای مسأله کمک گرفته شده استد یک

صرفر داللرت برر

م تررت حرراکی از

ناپایداری و آشوبناک بودن سیستم استد

روش بسرریار کارآمررد برررای پیرردا کررردن معادل رهی مشخصررهی یررک

در یک سیستم  mبعدی با  mنمای لیاپانو  ،تنرا یک نمرای

نقط رهی ثابررت ،روش مرراتریژ کاکرروبی اسررت ][14د عنص ررهای

لیاپانو

م تت کافی است که سیستم را ناپایدار یا به عتارت دیگر

مراتریژ کاکرروبی بررای یررک سیسررتم دوبعردی از معادلررهی زیررر

آشوبناک بسازد ][21 ،20د نمای لیاپانو

تتعیت میکنند

زیر تعریف کرد

()16

fi
, i, j  1,2
x j

دو نقطه از نزدیکتری مسیرهای همسایه را در فضای فاز در
fij 

زمانهای ◦= t1و  t2=tدر نظر بگیرید که فاصلهی نقطهها در iامی
جرت به ترتی ||(◦) ||δxiو ||( ||δxi)tاستد نمای لیاپرانو

( )Λiبره

صورت متوسط آهنگ رشد از فاصلهی اولیه تعریف میشود ][19

اگر جما عنصرهای روی قطر اصلی مراتریژ کاکروبی را برا
 TrJو دترمینان ماتریژ را برا  نشران دهریم ،معادلرهی مشخصره

جدول  .1نقاط ثابت در فضای حالت دوبعدی ][14

چنی میشود
()17

را میتوان بره صرورت

2  (TrJ)    
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◦<TrJ

◦>TrJ

مارپیچ دافا

مارپیچ گره

دافا

گره

نقطهی زی

نقطهی زی

1
 (TrJ)2
4
1
   (TrJ)2
4
◦>

بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمهی د د د

)( t  

()19

 exp(  i t ),

) x i ( t

start

)x i (

یا

Input
ρ◦, h, l, β, λ, T, q◦, ρf

) x i ( t
1
 i  lim log 2
t

)x i (
t 

()20

در ای جا سه وضعیت پیش میآید:
-

اگرر  ،Λi < °آنگراه فاصرلهی دو نقطره در فضرای فراز برا
نگاشتهای مکرر به صورت نمایی افزایش مرییابرد ،یعنری
سیستم به سمت آشوبناک شدن پیش میرودد

-

اگر  ،Λi > °آنگاه نقطهی ثابت رفتار پایرداری را از خرود
نشان میدهدد یعنی ،سیستم به حالت پایدار میرسدد

-

اگر  ،Λi=°حالت ،حاشیهای( )6است ][22د
i>N

به عتارت دیگر اگر حالتهای اولیره نزدیرک بره هرم باشرند،
حالتهای نرایی بسیار متفاوت خواهنرد برودد گراهی اوقرات ایر
پدیده وابسرتگی بره شررایط اولیره نامیرده مریشرودد عمردتاً نمرای
لیاپانو

را میتوان براساس یکی از دو طرح زیر بررسی کرد:

-

براساس تحول زمانی نقاط همسایه در فضای حالت؛

-

براساس تخمی ماتریژ کاکوبی موضعی ][24 ،23د
روش اول به روندنمای ولف ] [25معرو

است و تخمینی از

بزرگتری نمای لیاپانو

را ارایه میدهد؛ در شکل  2روندنمای

محاستهی نمای لیاپانو

به کمک روش ولف رسرم شرده اسرتد

روش دوم قادر به تخمی همهی نماهای لیاپانو

End

شکل  .2روندنمای محاستهی نمای لیاپانو د

تمام محاستههای انجام شده برای یک رآکتور زیربحرانری برا
شرایط تعادلی زیر آلاز میشود ][26

استد به کمک

یکی از ای طرحها ،به ازای یک پارامتر کنترلی دلخواه مریتروان
نمای لیاپانو

را محاسته کردد بنابرای برا تغییرر جزیری در مقردار

پارامتر کنترلی ،نمای لیاپانو

lq
q
n     , c   

 

()21

جدید مجدداً محاسته مریشرودد برا

ادامهی ای روش میتوان توزیا طیفی نمای لیاپرانو

مربروط بره

معادلههای  8و  ،10جوا های معادلههرای سرینتیک نقطرهای

سیستم معادلههای نقطهای رآکتور را رسم کردد لذا ما میتوانیم به

نوترون با واکنشپذیری ثابت هستندد

کمک ای روش وضعیت پایداری سیستم را در یرک محردودهی

فرض اساسی در حل تحلیلی پالما و همکاران چشرمپوشری از

دلخواه از تغییرهای پارامتر کنترلی تحلیل کنیمد

d2n
جملهی
dt 2
استد اگر تقری های به کار رفته در کار پالما و همکراران ]،[10
 lدر معادلهی  2و در نظر گررفت تقریر

 .3نتايج و بحث
در ایرر مطالعرره رفتررار چگررالی نرروترون در پاسررخ برره سرره نرروع

ρ-β«λl

را بر معادلهی  4تحمیل کنیم نتایب حاصله همخوانی بسیار خروبی

واکنشپذیری ثابت ،خطی و سینوسی در حضرور یرک چشرمهی

با روش اختاللی پیشنراد شده در ای مطالعه دارند؛ اختال

تپرری نرروترون برررای یررک رآکتررور  PWRبررا سرروخت  235Uو بررا

آنها

تنرا در یک جملهی بسیار کوچک بوده و برابر است با

ثابتهای زیر بررسی شده است ][11 ،10

()22

،q◦=108 neutron cm-3 s-1 ،l=0/0015 s ،β=0/0075 ،λ=0/001 s-1

 ε=5 s ،r=0/0001 s-1و ρ◦=-0/006د
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 5ثانیه به سیستم اعمال و سپژ مقردار آن بره صرفر کراهش یافتره

3

چگالی نوترون در کار پالما و روش

2/5

استد شکل  3میزان اختال

پیشنراد شده برای تپ مذکور را نشان میدهدد با توجه به اختال

2

بسیار کرم ،هرر دو روش تحلیلری تقریتری ،بررای واکرنشپرذیری

1/5

ثابت ،به نتایب یکسانی میانجامندد

1

رابطررهی برری چگررالی نرروترون و واکررنشپررذیری خطرری در

0/5

مرحل رهی راهانرردازی رآکتررور و در حضررور چشررمهی ثابررت ،برره
5

وسیلهی پالما و همکاران ] [10بررسی شده اسرتد ایر مسرأله در

d2n
مطالعهی حاضر ،بدون در نظرر گررفت جملرهی
dt 2
تقری  ρ-β«λlبه صورت تحلیلی بررسی شده است (شرکل )4د

4

1/5

°

0/5

×107

روش پیشنراد شده و روش پالما برابر است با

2/6

حل تحلیلی (روش پالما و همکاران)
حل تحلیلی (روش پیشنراد شده)
حل عددی

2/58

n ( t )  n proposed  n palma 

2/56

 (  1)  1
  1
1
1 
 2 







2 

 2  k 2 ( t  k 2 )   k 2 t  k 2 

2/54

×107
2/554
2/552

2/52

2/55

با توجه به شکل  4روشهای تحلیلی با روش عرددی هرمسرو
هستندد اختال

2/548

2/5

2/546

روش تحلیلی پیشرنراد شرده برا معادلرهی پالمرا و

2/544
3

همکاران ] [10به دلیل فرض بره کرار رفتره در محاسرتهی حاضرر
استد با توجه به شرکل  5در کوتراه مردت تقریر

5

4/5

2/8

2/9

4

2/7

3/5

2/6

2/4

2/5

3

2/5

2

1/5

0/5

1

شکل  .4پاسخ رآکتور  PWRبه واکنشپذیری خطی با چشمهی تپید

است و نتایب حاصل از آن با روش پیشنراد شده همخروانی بسریار

4

خوبی دارد ،ولی در طوالنی مدت تغییرها زیاد میشودد

×10

در ارتتاط با واکنشپذیری خطی ،در نظر گرفت تقری هرای

-2

نزدیکتر شود ،باید تقری های پالما را اعمال نکردد

10000
8000

به کار رفته در کار پالما و همکاران بره نترایب

6000
4000

درستی نمیانجامد و حرل تحلیلری پیشرنراد شرده نترایب برترری را

-4
-6

2000
4

دربرداردد در ای جا بیشتری خطای نستی جروا تحلیلری پالمرا
نستت به حل تحلیلی پیشنراد شده در  5ثانیهی اول کرمترر از 0/1

50

45

40

35

30

25

20

3

15

2

-8

1

10

اختالف چگالي نوترون ()cm-3s-1

8/25

را

2
°

افزایش میدهد و لذا برای ایر کره نتیجرهی محاسرته بره واقعیرت
بنابرای تقری

°

2/48

زمان (ثانیه)

پالمرا درسرت

به کرار رفتره در کرار پالمرا برا گذشرت زمران درصرد اخرتال

چگالي نوترون ()cm-3

e  ( t k2 )  Al (  1) 


( t  k 2 )l 
r


()23

4/5

3/5

3

2/5

زمان (ثانیه)

2

1

°

شکل  .3پاسخ رآکتور  PWRبه واکنشپذیری ثابت با چشمهی تپی در یک
دورهی تناو د

 lو اعمرال

اختال

اختالف چگالي نوترون ()cm-3s-1

در ای جا تپی با شدت  q◦=108 neutron cm-3 s-1به مردت

3/5

5

-10
°

زمان (ثانیه)

درصد است (شکل  ،) 4و بیشتری خطرای نسرتی روش تحلیلری

شکل  .5اختال چگالی نوترون در کار پالما و روش پیشنراد شده در
واکنشپذیری خطی یک چشمهی تپید

پیشنراد شده نستت به حل عددی کمتر از یرک درصرد برود ،لرذا
ای بیانگر توافا خو نتایب عددی و تحلیلی استد
143

بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمهی د د د
×108

معادلههای سینتیکی نقطرهای نروترون برا یرک گرروه نروترون

108
q◦=10
q◦= º °
7
q◦=10
107
q◦= º °
6
106
q◦=10
q◦= °

تأخیری در حضور واکنشپذیری سینوسی و چشمهی تپی تنرا بره
کمک تقری

3

پرش آنی حل تحلیلی دقیا دارند ][26د استفاده از

2/8
2/7

بنابرای برای بررسی ای مسأله به روشهای عددی متوسل شدیمد

2/6

و روش ODE45

2/5

در ای جا حل عددی به کمک نرمافرزار متلر
انجام شده استد

2/4

بررا توجرره برره شررکل  ،6بررا کرراهش شرردت چشررمهی تپرری

2/3

دامنهی نوسانات چگالی نوترون کاهش مییابدد به طوری کره در
10

مسرررألهی حاضرررر عمر رالً حضرررور چشرررمهی تپر ری برررا شررردت
( q◦>106 )neutron cm-3 s-1تررأثیر قابررل ترروجری در دامن رهی

9

7

8

6

4

5

3

2

°

1

2/2

زمان (ثانیه)

شکل  .6چگالی نوترون در کار پالما و روش پیشنراد شده در واکنشپذیری
سینوسی با یک چشمهی تپید

نوسانات چگرالی نروترون نرداردد در یرک دورهی تنراو بعرد از
اعمال تپ به مدت  5ثانیه ،شدت چشمه به صفر میرسدد بنابرای

×108

یک افت ناگرانی در چگالی نوترون ایجاد میشرود (ناپیوسرتگی

3

q◦=108, τ=2
q◦=°, τ=2
q◦=108, τ=10
q◦=°, τ=10

مشاهده شده در شکل  6حاکی از ای مسأله اسرت)؛ میرزان افرت

2/9
2/8

در ( q◦>106 )neutron cm-3 s-1عمررالً میررزان افررت ناگرررانی

2/7

چگالی نوترون به صفر میرسد و هیچگونه ناپیوستگی در چگالی

2/6

نوترون مشاهده نمیشودد

2/5

تغییرهای دورهی تنراو واکرنشپرذیری سینوسری ( (τترأثیر

چگالي نوترون ()cm-3s-1

چگالی نوترون بستگی به شدت چشمه داردد با توجه بره شرکل 6

2/4

مستقیمی بر روی دامنهی نوسانات چگالی نوترون داردد با افزایش

2/3

دورهی تناو  ،دامنهی نوسانات چگالی نوترون افزایش مییابرد،
14

چرررا کرره بررا افررزایش دورهی تنرراو مرردت زمرران برریشتررری
واکنشپذیری م تت به سیستم تزریا میشود؛ شکل  7گویای ای
مطل

چگالي نوترون ()cm-3s-1

روش اختالل به صورت بسط چگالی نوترون نیز کارآمرد نیسرتد

2/9

12

10

8

6

زمان (ثانیه)

4

2

°

2/2

شکل  .7رابطه بی چگالی نوترون و دورهی تناو واکنشپذیری سینوسید

استد میزان افت چگرالی نروترون در لحظرهای کره شردت

چشمه به صفر میرسرد بره ازای تمرام مقردارهای دورهی تنراو

برره منظررور بررسرری رفتررار چگررالی نرروترون در پاسررخ برره

واکنشپذیری سینوسی به یک نستت تغییر میکندد در دورههرای

واکنشپذیری سینوسی در حضور چشمهی تپی رفتار جوا هرای

تناو کوچک در زمان قطا تپ عمالً هریچگونره ناپیوسرتگیای

معادلهی مشخصه در شکل  8مورد بررسی قررار گرفتره اسرتد برا

متنی بر افت ناگرانی چگالی نوترون دیده نمریشرود و منحنریهرا

توجه به شکل  8در بازهی زمرانی 1 )TrJ(2 <  ،◦ > t > 2/5
4

طی دو مرحله در نقطهی اتصرال ،همروار بره نظرر مریرسرند؛ ایر

و

◦ >  ،بنابرای نقاط ثابت در بازهی زمانی مذکور از نوع زینی

موضوع به خوبی در شکل  7مشاهده میشودد

هستندد در برازهی زمرانی 1 )TrJ(2 <  ،2/5 > t > 5
4

()7

و ◦ < ،
()8

بنابرای نقاط ثابت در برازهی زمرانی مرذکور بره صرورت گرره

هستندد در ای محدودهی زمانی مسیرهای فضای فاز به نقاط ثابت
نزدیک میشوندد
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شکل  .9رابطهی بی نمای لیاپانو

TrJ< o
-5/5

])TrJ) [s-1

-5

◦

◦ρ

-2

-4

-6

-1
-8

و دامنهی واکنشپذیری سینوسید

 .4نتیجهگیری
در ای کار سعی شده اسرت یرک حرل تحلیلری بره کمرک بسرط

5

4/5

4

3/5

2/5

3

1/5

2

1

°

0/5

-6

چگالی نوترون در توانهایی از زمران تولیرد نروترونهرای آنری و

زمان (ثانیه)

برای یک گروه نوترون تأخیری در حضور یک چشمهی خارجی

( )

8

6

واکنشپذیریهای ثابرت ،خطری و سینوسری در زمران راهانردازی

])TrJ(2/(4l2( [s-2

7

تپی نوترون ارایه شود؛ همچنی پاسخ چگالی نوترون در وقتیکه
رآکتور اعمال میشود ،بررسی شده اسرتد معادلرههرای سرینتیک
نقطهای نوترون در حضور واکنشپرذیریهرای ثابرت و خطری برا
روش پیشنراد شده دارای حل تحلیلی هسرتندد نترایب محاسرتههرا
برای واکنشپذیری ثابت با استفاده از تقریر هرای مردل پالمرا و

5
5

4/5

4

3/5

3

2/5

2

1/5

1

0/5

◦

روش پیشررنرادی برره نتررایب یکسررانی مرریانجامررد ولرری برررای

زمان (ثانیه)

واکنشپذیری خطی اعمال تقری های پالما اختال

شکل  .8رابطهی بی دورهی تناو لحظهای رآکتور گرمایی و زمان برای
دورههای تناو مختلف واکنشپذیری سینوسید

قابل توجری

در نتایب پالما و همکاران مخصوصاً با گرذر زمران بررای هرر ترپ
داردد برای واکنشپذیری سینوسی ،معادلههای سرینتیک نقطرهای

روش نمای لیاپانو

ای امکان را فراهم مریآورد کره بتروان

نوترون با روش پیشنراد شده به طور تحلیلی قابل حل نیسرتد لرذا

برر روی

به طور کیفری

تأثیر تغییرهای پارامترهای کنترلی در یک بازهی خرا
چگالی نوترون را بررسی کردد ای امر در بحر

به کمک بررسی نقاط ثابت و روش نمای لیاپانو

کنتررل و امنیرت

ای مسأله بررسی شدد به منظور اعتتاربخشی به جوا های تحلیلی

رآکتور حایز اهمیرت اسرتد در ایر جرا ترأثیر تغییرهرای دامنرهی

محاسرتههررای مربرروط برره واکررنشپررذیری خطرری از روش عررددی

واکنشپرذیری سینوسری در برازهی       بررسری شرده

 ODE45کمک گرفته شده و نتایب حاصل از حل عددی با نتایب

روند صرعودی دارد و بره

حاصل از حل تحلیلی مقایسه شدندد نتایب حاکی از تطرابا بسریار

استد با توجه به شکل  9نمای لیاپانو

ازای  ،   0/0019سیستم رفتار ناپایداری از خود نشان میدهد،

خو نتایب محاستههای عددی و تحلیلی بودد

به عتارتی دیگر مسیرهای فضرای فراز بره طرور نمرایی از هرم دور
میشوند و چگالی نوترون به طور نمایی افزایش مییابدد
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پينوشتها
1. Neutron point kinetics
2. Reactivity
3. Prompt Jump
4. Feedback

5. Bifurcation
6. Marginal
7. Saddle
8. Node
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